Ata da 396º ( trecentésima nonagésima sexta) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente– CMDCA do biênio 2017-2019, aos 22 dias do mês de novembro de dois mil e
dezoito (22/11/2018), em primeira chamada às oito horas e trinta minutos (08:30), na sede da Casa dos
Conselhos, localizada à Rua 31 de março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança em
Valinhos, SP.

Presentes os conselheiros, conforme Lista de Presença: Conselheiros Titulares: Luciana

Molinari D’Oliveira, Ana Paula Milaneze, Nahara Rodrigues Laterza Lopes, Marcos Antonio Lopes, Ricardo
Celio Calsavara, Marco Aurélio Padilha Junior, Andréia Gomes Araújo, Aline Cristina do Prado, Marcos José
Vedovato, Lidiane de Fátima Recco, Vanda Maria Ap. Mariangelo Amadio, Clara Noronha de Oliveira Queiroz
e Vandecleya Elvira do Carmo Silva Moro. Conselheiros Suplentes: não houve. E convidados: Silvana
Rodrigues Froes, Danielle Fernandes, Lia Montanini, Denise Dantas de Alcântara, Julia B. Petroni de Souza.
Presente o número regimental de membros foi aberta à reunião pela presidente, Nahara Rodrigues Laterza
Lopes. Expediente: I - Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros:. II- Leitura, discussão e
aprovação da ata da sessão anterior: Não foi apresentada Justificativa. Foi lida a Ata da reunião anterior e
por unanimidade foi aprovada pela Plenária. III- Ciência de correspondência de documentos recebidos:
Leitura dos seguintes convites da Câmara Municipal de Valinhos: Entrega da honraria “ Voluntário do Ano ;
Entrega da honraria Policial do Ano; Comemoração da Semana Municipal do Comerciante; Leitura do Convite
para Inauguração do Centro Dia do Idoso. Relatório de atividades 2018 da Casa da Criança, o qual foi
entregue a comissão de referência. IV- Comunicações Gerais: As empresas Firmamentum e ATENA, pediram
a palavra para apresentar e oferecer trabalho de assessoria ao CMDCA, foi solicitado pelo conselho, que a
empresa apresente uma proposta formal para análise. Silvana, conselheira tutelar, explana sobre a Lei
Federal 13.431/2017, sobre o SIPIA, Lei municipal 4.941, e a situação atual do Condelho Tutelar de Valinhos,
o Conselho solicita que o CT oficie o CMDCA para que essa demanda seja encaminhada para as comissões de
referência (Comissão para assuntos referentes ao CT, de Direitos e Políticas Públicas e de Normas e
Legislação). Ordem do dia: I – Eleição para preenchimento da vaga de 1º tesoureiro, da Diretoria executiva
do CMDCA: Marco Aurélio Padilha foi eleito por unanimidade, como 1º tesoureiro, e Vandecleya Elvira do
Carmo Silva Moro, também por unanimidade foi eleita a 2ª tesoureira. II – Explanação do membro
representante da OAB – Lei que institui o Conselho Tutelar e Diretrizes do CONANDA: Vandecleya Elvira do
Carmo Silva Moro coloca a impórtância do CMDCA juntamente com o CT fazerem parte da Comissão de
Trabalho do Poder Legislativo, que estuda a Lei 4.941, ficando deliberado o envio de ofício do CMDCA,
sugerindo a participação destes Conselhos. III –Saída do membro representante da Casa de Oração Espírita
Cristã Irmã do Rosário no CMDCA: O Conselho ainda não recebeu o ofício da entidade para o desligamento
do membro. IV –Assentamento MST e possível violação de direitos: Após discussões, decidiu-se pelo envio
de ofício às Secretarias solicitando informações sobre os trabalhos realizados. V – Retorno dos trabalhos das
Comissões: Comissão de Conferência Municipal; todas as providências para a realização da Conferência

Municipal e divulgação. Comissão de Registro de Entidades: Se reuniram e estão tomando as providências no
sentido de renovar as incrições das entidades. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta minutos
encerrou-se a reunião, da qual eu, Ana Paula Milaneze, 1ª Secretária que a redigiu e lavrou a presente ata,
pela Presidente Nahara Rodrigues Laterza Lopes, que dirigiu os trabalhos, que será lida e após aprovada terá
seu extrato publicado na Imprensa Oficial do Município de Valinhos (Art. 27/RI).
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